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AVALIAÇÃO
• Avaliação é plurirreferencial. Então, é complexa, polissêmica, tem múltiplas e

heterogêneas referências. Não é uma simples disciplina, com conteúdos já
delimitados e modelos independentes. É um campo, cujo domínio é disputado
por diversos saberes e práticas sociais de distintos lugares acadêmicos, políticos
e sociais. Não sendo uma disciplina autônoma e bastante em si mesma,
necessita de uma pluralidade de enfoques e a cooperação ou a concorrência de
diversos ramos de conhecimentos e metodologias de várias áreas, não somente
para que seja minimamente entendida ou reconhecida intelectualmente, mas
também para poder ela própria se exercitar concretamente de modo
fundamentado. Não sendo monorreferencial, expressa-se de diferentes modos e
constitui distintos modelos. (DIAS SOBRINHO, 2006)



AVALIAÇÃO
• A palavra avaliação origina-se do latim, provindo da composição a-valere, que significa

‘dar valor a…’ [...] o conceito “avaliação” é formulado a partir das determinações da
conduta de atribuir valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação(…). (LUCKESI;

2006, p.76)

• Nessa mesma linha de pensamento, temos:

• A palavra avaliação contém a palavra “valor” e, por isso mesmo, não podemos
fugir dessa concepção valorativa. Quando dizemos que avaliar tem função de
(a)firmar valores, estamos dizendo também que negamos a suposta
neutralidade do instrumento e do processo de avaliação para admitir que eles
são sempre resultado de uma concepção impregnada de valores, sejam eles
científico-técnicos, didático-pedagógicos, atitudinais, éticos, políticos, ou outro.
(RISTOFF; 1995, p. 46)



CAMPO DA AVALIAÇÃO
• Para que a avaliação aconteça, é necessário saber o que se quer avaliar.

• O escopo da avaliação é delimitado pelo currículo, que define os
processos formativos, estabelecendo o perfil de egresso almejado e as
ações pedagógicas que deverão ser realizadas para concretizá-lo.

• Nessa perspectiva, é preciso dizer de qual concepção de currículo estamos
falando.

• Entende-se currículo como um artefato social e cultural, alocando-o no
cenário mais amplo de suas determinações sociais, históricas e
contextuais de sua produção. (MOREIRA & SILVA apud SANTOS, 2013)



PERSPECTIVA CRÍTICA DE CURRÍCULO
• O currículo possui duas dimensões: texto (idealizado) e prática (realizado).

• O currículo abarca o caminho idealizado a ser percorrido e a forma de percorrê-lo,
enquanto descrição textual, e as diversas “marcas” deixadas e constituintes do caminho
percorrido, a prática curricular.

• Em uma perspectiva teórica que define o currículo como:

• [...] tudo o que se relaciona com o processo educativo, de maneira explícita ou
implícita, envolvendo:

a) os referenciais educacionais e os objetivos descritos no texto curricular e os
efetivamente empregados nas práticas educativas;

b) o conteúdo selecionado e a forma como será trabalhado;



PERSPECTIVA CRÍTICA DE CURRÍCULO
c) as estratégias de desenvolvimento das atividades curriculares previstas e as

implementadas;

d) os livros e demais recursos e materiais pedagógicos selecionados e utilizados

para promover a aprendizagem dos alunos;

e) as relações estabelecidas nos processos educativos entre professores, alunos,

professor e aluno etc.;

f) as formas, os instrumentos e os critérios de avaliação previstos e utilizados

para apurar a eficácia do projeto curricular e das práticas educativas e os

conhecimentos, competências e habilidades construídos pelos educandos;



PERSPECTIVA CRÍTICA DE CURRÍCULO
g) as subjetividades dos indivíduos que atuam nas atividades curriculares, como

as concepções de mundo, sujeito, sociedade, educação, escola, entre outras;

h) as intencionalidades que perpassam e determinam os discursos e as
dinâmicas educacionais;

i) as condições materiais e humanas concretas para a idealização, a
estruturação e a operacionalização do projeto curricular; e

j) os aspectos ideológicos, políticos, econômicos, culturais, sociais,
administrativos, pedagógicos etc., que perpassam o currículo.

(SANTOS, 2013, p. 225-226)



COMO É APONTADO O TEXTO CURRICULAR PELO PODER PÚBLICO?

• No Brasil, os textos curriculares para referência nacional são expressos em
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), definidas pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE).

• Desde o estabelecimento dessa forma de organização da política
educacional, obteve-se maior flexibilidade para que Instituições de
Educação Superior (IES) estruturassem suas propostas formativas.

• Embora houvesse avanço na direção de possibilitar a criação de caminhos
distintos para se chegar ao perfil de egresso pretendido na política
educacional do país, a flexibilização trouxe ainda mais desafios para a
avaliação da Educação Superior no Brasil.

(ABRÃO, 2015)



VOLTANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO NACIONAL

• Na perspectiva da avaliação em nível nacional, o que se pode avaliar é aquilo definido
pelas proposições curriculares definidas pelo CNE.

• O Inep busca se aproximar das nuances que se configuram no âmbito das IES, ao
envolver a comunidade acadêmica em seus processos avaliativos, nas suas diversas
etapas.

• Quando se fala em desempenho de estudantes, uma das perspectivas da avaliação de
um processo formativo, vale destacar:

 Quanto menos delimitada for a formação definida nas DCN, menos assertiva tende
a ser o tipo de avaliação e menos precisa para medir a efetividade das propostas
formativas das IES.
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LEGISLAÇÃO ATINENTE À EDUCAÇÃO

Lei nº 13.005/2014
Plano Nacional da Educação (PNE)

Constituição Federal – 1988

Lei nº 9.394/1996 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)

Lei nº 10.861/2004
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)

Decreto nº 9.235/2017
Exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação

Portaria Normativa MEC nº 19/2017
Delineia os processos de avaliação



SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

• O Sinaes foi instituído “[...] com o objetivo de assegurar processo
nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos
cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus
estudantes [...]” (Art. 1º, Lei nº 10.861/2004).

• “A realização da avaliação das instituições, dos cursos e do
desempenho dos estudantes será responsabilidade do INEP” (Art. 8º, Lei

nº 10.861/2004), sob a coordenação da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Conaes).



SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Os processos avaliativos no âmbito do Sinaes devem assegurar:

• Análise global e integrada

• Caráter público

• Respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos

• Participação da comunidade acadêmica

• Valorização da missão pública das IES

• Promoção dos valores democráticos e do respeito à diferença e à diversidade

• Afirmação da autonomia e da identidade institucional

• Utilização de procedimentos e instrumentos diversificados



A ESTRUTURA

REGULAÇÃO SUPERVISÃO

AVALIAÇÃO

Realizada por atos autorizativos de 
IES e de cursos de graduação

(credenciamento, recredenciamento, autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento)

Objetivo de zelar pela qualidade da 
oferta de Educação Superior no 

Sistema Federal

Processo formativo e referencial para a regulação e 
supervisão da Educação Superior, a fim de promover a 

melhoria de sua qualidade

Secretaria de Regulação 
e Supervisão da 

Educação Superior 
(Seres)

Inep



PROCESSOS AVALIATIVOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SINAES

AVALIAÇÃO EXTERNA

• Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)

Realizado para avaliar cursos e instituições ao aferir conhecimentos,
competências e habilidades desenvolvidas pelo estudante ao longo do curso.
Em última instância, o Enade avalia a eficácia da proposta educativa dos cursos,
levada a cabo pelo currículo.

• Avaliações in loco

Realizadas com abordagem mais qualitativa de avaliação sobre as condições de
oferta dos cursos de graduação e da estrutura das IES.



PROCESSOS AVALIATIVOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SINAES

• Indicadores de Qualidade da Educação Superior

Produzidos com abordagem mais quantitativa, utilizam os resultados do Enade e outras

informações existentes nas bases oficiais do Governo Federal.

AVALIAÇÃO INTERNA

• Autoavaliação das IES

Realizado para subsidiar o aprimoramento contínuo dos processos formativos oferecidos

pelos cursos da IES, devendo enfocar as diversas dimensões nesses imbricadas, conduzidos

por suas Comissões Próprias de Avaliação (CPA).



DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

DAES

CGEnade CGCQES CGACGIES

Assessoria 



CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA

2.407 Instituições de Educação Superior - IES 

34.366 cursos de graduação

8.052.254  matrículas



CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA



CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA

A rede privada conta com mais de 6 milhões de estudantes, o que garante
uma participação superior a 75% do Sistema de Educação Superior, ou seja,
de cada 4 estudantes de graduação, 3 frequentam uma instituição privada.



ABRANGÊNCIA DOS PROCESSOS AVALIATIVOS

• Desempenho dos Estudantes – realizada mediante aplicação do Enade.

Resultados: Nota do Estudante no Enade e Conceito Enade.

• Cursos de Graduação – avaliação dos cursos de graduação para fins de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento (Avaliação in loco); Indicadores de Qualidade da Educação Superior para
cursos.

Resultados: Conceito de Curso (CC), Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e
Esperado (IDD) e Conceito Preliminar de Curso (CPC).

• Instituições de Educação Superior – autoavaliação (por intermédio da CPA) e avaliação institucional (visita in
loco) para fins de credenciamento e recredenciamento); Indicador de Qualidade da Educação Superior para
IES.

Resultados: Conceito Institucional (CI), Relatório de Autoavaliação e Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição (IGC).



ENADE

• Ações vinculadas às áreas de avaliação do Enade:

• Elaboração e aplicação das provas do Enade.

• Cálculo e divulgação dos Indicadores de Qualidade (ano subsequente à aplicação

do Enade).

• Medidas de regulação realizadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão

(Seres) do MEC (ano subsequente à aplicação do Enade).



ENADE

Quantidade de Estudantes Inscritos 2004 a 2017
(valores aproximados - em unidades de milhar)

155.653

323.338

463.142

215.419

461.776

994.270

422.896
376.180

587.351

196.855

481.720
549.487

216.064

532.952

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N° de Inscritos



DESAFIOS - ENADE

• Comparabilidade entre as edições.

• Implementação da TRI para elaboração dos instrumentos e análise dos resultados.

• Aplicação do Enade ao estudantes de todas as áreas de maneira censitária anualmente.

• Estimação do valor agregado ao estudante pelo curso de graduação.

• Estruturação de provas que apreendam competências e habilidades não mensuradas no

formato atual.



INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

São Indicadores de Qualidade da Educação Superior:

Conceito Enade;

 Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD);

Conceito Preliminar de Curso (CPC);

 Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).

Esses indicadores de qualidade mantêm relação direta com o Ciclo Avaliativo.

Os cursos são avaliados segundo as áreas de avaliação vinculadas aos Anos do Ciclo.

As Notas Técnicas sobre os cálculos e estudos realizados para mudanças dos indicadores e/ou de seus

componentes são disponibilizadas no sítio oficial do Inep.

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/notas-tecnicas

http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/notas-tecnicas


LIMITES E POSSIBILIDADES - INDICADORES

• LIMITES

 Por melhores que sejam, são Indicadores e não um retrato das condições
concretas dos processos formativos e estrutura das IES, portanto, não
substituem a avaliação in loco.

 Expressam valores relativos e não absolutos.

 Não são comparáveis entre suas edições.

 Implementação de ajustes em indicadores utilizados para fins de regulação,
supervisão e financiamento.



LIMITES E POSSIBILIDADES - INDICADORES

• POSSIBILIDADES

 Aprimoramento dos indicadores existentes para que estimem melhor as condições de oferta dos

cursos e da estrutura das IES.

 Substituir as escalas de estimação da qualidade para que possam expressar mensurações e

valorações absolutas (não relativas).

 Composição de escalas de valores que permitam a comparação entre as edições dos indicadores.

 Composição de uma “cesta de indicadores” para subsidiar processos decisórios e de avaliação de

políticas públicas de naturezas e finalidades diversas, ao invés se utilizar um mesmo indicadores

compostos nos referidos processos.

 Proposição de indicadores de qualidade calculados a partir de dados oficiais para mensurar

aspectos das condições de oferta de cursos que permitam a comparabilidade com os resultados da

avaliação in loco.



ALGUNS NÚMEROS – AVALIAÇÃO IN LOCO

Números atuais 
(04/07/18)

Processos na fase Inep 
6.342

Instrumento novo 5.121

Instrumento antigo 
1.221

FE abertos 613

Em comissão 
738 avaliações

Credenciamento 
Provisório e 

Autorizações vinculadas 
233 avaliações

Finalizadas em 2018
1.911



AVALIAÇÃO IN LOCO - Fluxo da Fase Inep

Fluxo Fase Inep-Avaliação

Criação da 
avaliação e 

respectivo código

Pagamento da 
taxa 

complementar, se 
necessário

Abertura do 
Formulário 

Eletrônico (FE)

Preenchimento 
do FE pela IES (ou 

EGov)

Designação da 
Comissão 
Avaliadora

Realização da 
avaliação in loco

Elaboração do 
Relatório de 

Avaliação

Finalização da 
Avaliação

Criação da avaliação e respectivo 
código

Pagamento da taxa complementar, 
se necessário

Abertura do Formulário Eletrônico 
(FE)

Preenchimento do FE pela IES 

Designação da Comissão Avaliadora

SERES

SERES

IES
CTAA – Instância Recursal

M
an

if
es

ta
çã

o



AVALIAÇÃO IN LOCO – OS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO

O instrumento de 
avaliação é a 

ferramenta que 
contém:

INFORMAÇÕES, 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
da IES, 

do CURSO (quando 
for o caso), 

EIXOS ou 
DIMENSÕES, 

INDICADORES E CRITÉRIOS DE ANÁLISE, a serem 
observados pela Comissão Avaliadora no ato de 
verificação das condições de funcionamento de 

cursos de graduação e IES;

Glossário.



A LÓGICA DO INSTRUMENTO

Repare no 
indicador, do ato de 
credenciamento, a 
relação entre seus 
elementos.

O título do 
indicador aponta o 
objeto de análise

Associado a cada 
conceito, existe um 
critério de análise.



A LÓGICA DO INSTRUMENTO
Nos termos da Nota Técnica n° 16/2017/CGACGIES/DAES/INEP,
“Os novos instrumentos tiveram seus critérios de análise estruturados de forma aditiva, considerando cada conceito do indicador. Assim, os
conceitos 1 e 2 apresentam ausências relativas ao critério de análise do conceito 3, em torno do qual se caracteriza a suficiência no tocante a
cada objeto de avaliação. O conceito 4 apresenta critérios aditivos em relação ao conceito 3, e o mesmo ocorre com o conceito 5, em relação
ao 4”.

Conceito 1 INSATISFATÓRIO
Ausência crítica do objeto de avaliação ou de evidência 
dos atributos descritos no conceito 2 

Conceito 2 PARCIALMENTE SATISFATÓRIO
Ausência de evidências dos atributos descritos no 
conceito 3 

Conceito 3 SATISFATÓRIO
Evidências para os atributos apresentados nos descritores 
do conceito 3 

Conceito 4 BOM
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de 
análise do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) do 
conceito 4 

Conceito 5 MUITO BOM
Evidências para os atributos apresentados nos critérios de 
análise do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) dos 
conceitos 4 e 5

Fonte: NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES



Observamos até aqui que o 
instrumento de avaliação é 

composto por: 

-Eixos ou dimensões

-indicadores

-Conceitos

-Critérios de análise

-Atributos

NSA

Deve ser atribuído o 
conceito com o critério de 
avaliação mais aderente à 
realidade verificada in loco 

– para cada um dos 
indicadores do 
instrumento, 

observados os casos de 

“Não se Aplica” (NSA).

Atribuição do 
conceito não 

encerra todo o 
trabalho da 
comissão. 

A parte 
fundamental é a 
justificativa que 

se realiza para tal 
atribuição de 

conceito.



A função do avaliador é verificar, a partir do instrumento de avaliação, as 
condições apresentadas no momento de sua visita. 

Ou seja, o instrumento de avaliação orienta a visão do avaliador para 
determinadas aspectos que devem ser corretamente verificados, com o 
registro circunstanciado das condições existentes. 

Assim, todo conceito atribuído a indicador do instrumento de avaliação deve ser 
justificado, de modo que fique clara a caraterização das condições observadas na 
visita



O INEP irá instigar as 
instituições a 
priorizarem a 

aprendizagem dos 
estudantes

Uma mudança do foco, 
do professor para o 

estudante, do ensino 
para a aprendizagem

A composição do corpo 
docente está vinculada 
ao perfil do egresso, à 

demanda do curso 
devidamente 
registrada, à 

experiência do 
professor, inclusive em 

processos de 
aprendizagem e ao seu 
vínculo com o mundo 

do trabalho.

Na elaboração do PPC, 
o perfil do egresso 

ocupa um papel central 
na elaboração dos 

demais elementos do 
projeto pedagógico.

Um currículo inovador, que 
priorize a interdisciplinaridade 

(antes era citada 5 vezes e 
agora, 15), provavelmente será 

aceito pelas comissões de 
avaliação, porque o novo 

instrumento tem em seu cerne o 
fomento à inovação, desde que 

institucionalizada e 
documentada, via PPC e outros 

relatórios.

As IES que investirem 
tempo em estudar, 

conhecer e utilizar as 
novas tecnologias 

serão instituições mais 
competitivas e 

inseridas na 
atualidade.

Fica claro que a 
concepção é de 

avaliação processual, 
contínua.

A palavra “inovação”, 
finalmente, está 

presente no novo 
instrumento de 

maneira concreta.



O INEP, por meio de suas avaliações, induz 
o sistema de ensino superior a realizar 

mudanças. É preciso reconhecer, ainda, que 
com CI 4 ou 5 a IES ganha bônus e 

autonomia. Portanto, não há como abdicar 
da busca por esses conceitos.

Não bastará ter um PDI e políticas 
institucionais bem definidas e escritas, se 
não houver implementação e apropriação 
por parte da comunidade acadêmica e da 
sociedade. Um conjunto de boas ideias, 

sem registro e impacto institucional, não irá 
proporcionar um bom resultado na 

avaliação. 

Ao definir o PDI e o Projeto Político 
Institucional, caberá à IES fazer com que o 
que foi projetado esteja apropriado pela 

instituição. A IES terá que demonstrar que 
as atividades planejadas estão inseridas no 

dia a dia da instituição.

A IES terá que ir além de seus muros e 
planejar ações transversais de direitos 

humanos, de debates sobre o meio 
ambiente e de valorização das atividades 
culturais, por exemplo. Esse conjunto de 
atividades precisará ter vínculos com o 

entorno, especialmente com a cidade e a 
região em que a IES está inserida.

Reafirmamos e recomendamos que as IES: 
dediquem um tempo para desenhar uma 
proposta de inovação na instituição. Não 

faça o “mais do mesmo”. 



AÇÕES

• Oficinas Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED) e DAES

 Região Sudeste (21 e 22 de Agosto) – São Paulo

 Região Nordeste (28 de Agosto) - Fortaleza

 Região Sul (04 de Setembro)- Curitiba

 Região Centro Oeste, Norte e outras (11 e 12 de Setembro) – Brasília

 Expectativa de público:1500 docentes da Educação Superior



AÇÕES

• Saneamento do BASis.

• Capacitação de 4.500 novos avaliadores de IES e de cursos.

• Revisão dos Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação e IES, contemplando as

modalidades de oferta – presencial e EaD.

• Criação de novos conceitos e indicadores para o BASis e os instrumentos de avaliação.



AÇÕES

O planejamento de estudos para o Enade prevê:

1. Estudos relacionados às concepções teórico-metodológicas de Matriz de Referência a fim de propor

melhorias ao instrumento de avaliação do Enade.

2. Estudos relacionados a modelos de comparabilidade segundo à Teoria Clássica de Teste e à Teoria de

Resposta ao Item a fim de propor um modelo de comparabilidade viável ao Enade, que conta hoje com 88

áreas examinadas.

3. A partir dos Estudos 1 e 2, realizar estudo que contemple proposta de novo instrumento de avaliação do

Enade, com definição de (i) modelo de matriz de referência; (ii) esquema de comparabilidade entre edições

do Exame; (iii) quantidade de itens do caderno de prova; e (iv) tipos de itens que comporão o instrumento.



AÇÕES

O planejamento de estudos dos Indicadores prevê, inicialmente, a realização de quatro estudos:

1. Revisão de literatura sobre indicadores e a análise daqueles relativos à Educação Superior

produzidos em outros países.

2. Estudo sobre a influência do docente no processo formativo do estudante de graduação.

3. Estudo sobre a influência das condições de oferta dos cursos no processo formativo do

estudante de graduação.

4. Revisão de literatura para subsidiar a análise e revisão do Questionário do Estudante e do

Questionário de Percepção de Prova.



MUITO OBRIGADA!

Acesse nossas redes sociais

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

PORTAL INEP 
portal.inep.gov.br

agenda.daes@inep.gov.br
(61) 2022-3410


